
 
 

1 
 

Hegyközi Általános Iskola  

Kovácsvágási II. Rákóczi Ferenc Tagintézménye  

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

A 2018/2019-ES TANÉVBEN VÉGZETT 

MUNKÁRÓL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

Tárgyi feltételek 

2018. szeptember 3-ra az iskolában sikerült elvégezni az iskolakezdéshez szükséges 

festési és karbantartási munkálatokat, rendben megtörtént a nyári nagytakarítás is –így ápolt, 

szép, megfelelően karbantartott környezetben kezdhettük az új tanévet. Az iskolai 

épületrészben 2 tanterem, 1 tornaszoba, 1 számítógépterem és 1 tanári helyiség szolgálja az 

oktató – nevelőmunkát, viszonylag jó állapotban.  

Rendelkezünk korszerű informatikai eszközökkel. A helyi hálózaton keresztül minden 

gép rendelkezik internet kapcsolattal. 

Az EFOP 3.2.4-16 „Digitális kompetencia fejlesztése „ pályázat keretében folyamatosan 

kiépítésre került az intézmény teljes WiFi lefedettsége. 

A félév során megérkezett egy fénymásoló gép, melyet a Tankerületi Központ szerzett 

be. Ez hatalmas segítség, hiszen megoldódnak a fénymásolási, scannelési gondjaink. 

Az intézmény tárgyi feltételei, környezete biztosítják a tanulóknak a tanuláshoz és a 

fejlődéshez megfelelő tárgyi környezetet. 

A fűtési rendszerünk azonban továbbra is elavult maradt.  

 

Személyi feltételek 

Iskolánk nevelőinek száma 3 fő. A pálházi iskolából áttanít 2 fő környezetet és német 

nyelvet. Jelen tanévben is Kovács Barnabás megbízással látja el a tagintézmény-vezetői 

feladatokat. Ebben, tanévben is a már jól összeszokott nevelői testület kezdte a tanévet. 

Pedagógusaink nagyon lelkesen, kiváló szakmaisággal és szorgalommal látják el feladataikat. 

A félév folyamán nagyon sok tanítási órán kívüli feladatot vállaltak, színes programokat 

biztosítva tanulóink számára. Az itt tanító  kollegák ügyesen reagálnak a felmerülő 

problémákra. 

Fontos volt, hogy az egyes szabályzatokban megfogalmazott követelményeket 

mindenki következetesen alkalmazza. Vonatkozik ez a rendszeres osztályozásra, értékelésre, az 

ellenőrző könyvek vezetésére, a gyerekek munkáinak rendszeres ellenőrzésére, a pontos 

órakezdésre, az ügyeleti rend betartására és így tovább. Következetesnek kell lennünk iskolai 

élet minden területén, mert csak így tudjuk a gyerekeket is rendszeres munkára, fegyelmezett 

magatartásra szoktatni. 

Az SNI-s tanulókhoz Szakács Sándorné gyógypedagógus jár ki hathatós segítséget 

nyújtva. A művészeti iskola pedagógusai furulya, zongora és néptánc órákat tartanak 

gyerekeinknek.  
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Segítséget jelentett iskolánk számára, hogy a községi önkormányzat biztosít számunkra 

a közmunka program keretében egy fűtőt és két fő takarítót.  

Az SNI-s tanulóinkhoz Szakács Sándorné gyógypedagógus jár ki hathatós segítséget 

nyújtva. A művészeti iskola pedagógusai furulya, zongora és néptánc órákat tartanak 

gyerekeinknek.  

Segítséget jelentett iskolánk számára, hogy a közmunka program keretében két fő 

takarítónő és fűtő segítette a mindennapi munkát. 

A tanév során hivatalosan bejelentette nyugdíjba vonulását: Balajti Éva. Ő a következő 

tanévben nem kezdi meg a munkát. 

December 15-én nevelési értekezlet keretében SDT az NKP és a TANTRED 

lehetőségeit ismertük meg. Ez után regisztráltak a felületeken. Január 4-én munkaközösségi nap 

keretében a pedagógusok a bemutató órák tapasztalatait beszélték meg, valamint az SDT, NKP, 

és TANTREND ismerkedésével foglalkoztak. 

Április 25-én munkaközösségi workshopra került sor. Ezen alkalommal a pedagógusok 

bemutathatták az általuk használt informatikai felületeket. 

Pályaorientációs napot szerveztünk a januárban. Ezen a településen lévő munkahelyeket 

látogatták meg az osztályok és szülők mutatták be szakmájukat az osztályfőnökök 

szervezésében. 

 

Intézményi átszervezések 

A tanév során intézményi átszervezésre került sor. Hegyközi Nyelvoktató Szlovák 

Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából kiszervezésre került az alapfokú 

művészeti oktatás. Továbbiakban a művészetoktatást a Lavotta János Művészeti Iskola látja el, 

intézmény feladatellátási helyei az új intézmény telephelyeiként működnek tovább.  

Új alapfeladat Kovácsvágáson: sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátási feladata 

– érzékszervi fogyatékos: látási fogyatékos feladattal  

  

Pedagógus életpálya 

A 2020. évi pedagógus minősítésre a jogszabály szerint március 31-ig nyilatkozat 

kitöltésével és az intézményvezetőnek történő leadással lehetet  jelentkezni. Az intézményből 

nem jelentkezett senki. 

A tanév során elkészítettük a pedagógusok értékelési rendszerét. Ez az alapja a 

pedagógus bérek differenciálásának. 

 A tanévben a következő pedagógusok önértékelésére került sor: Domokos Andrea 
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Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) 2019-ben: 

 A 2019. évi ellenőrzési tervbe nem került be a tagintézmény. 

 

 A 2019. évi ellenőrzési tervbe nem került be a tagintézmény-vezető. 

 

 A 2019. évi tanfelügyeleti ellenőrzésbe nem került be pedagógus. 
 

Továbbképzések 

A továbbképzési program és beiskolázási terv készítését és tartalmi elemeit a 277/1997. 

(XII.22) kormányrendelet írja elő. 

A korábbi beiskolázási terv még érvényben van.  

Komplex Instrukciós Program (KIP) mint tanulói státuszkezelő eljárás megnevezésű 30 

órás pedagógus továbbképzési programon vettek részt pedagógusaink 2018.08.30-2018.09.01 

között. 

Stresszkezelés, kiégés elleni technikák, a pozitív pszichológia alkalmazása 

Sátoraljaújhelyben 30 óra (Ráczné Zsarnai Mária) 

Kréta RoadShov Miskolc Avas Gimnázium: Kovács Barnabás  

A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű 

használata a tanulási-tanítási folyamatban—EFOP-3.2.4-16—alapozó továbbképzésen minden 

pedagógus sikeresen részt vett. 

A pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében a következő események valósult meg: 

„Tanácsadás szaktantárgygondozói szakterület” témakörben: Művészetek (Dráma és tánc) 

 

Pályázatok eredményei, folyamatban lévő pályázatok 

Intézményünk minden pályázatot szeretne kihasználni, ami a gyermekek fejlesztését, 

valamint az intézmények állagának megóvását szolgálja. 

kódja megnevezése 
támogatás 

összege 

megvalósítási 

időszak 

résztvevők száma 

pedagógus tanulók 

OTP Bank 

Bozsik 

Intézményi 

Program 

Kovácsvágás 

Sportfejlesztés 40000 Ft 

értékben 

eszközcsomag 

2018. szept. 1. - 

2019. június 

14. 

 

1 33 

EFOP-3,3.5-

17 VEKOP-

Nyári napközis 

táborok 

 2018 nyarától 2 

éven át 

1 15 
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Tanulói-gyermek összetétel 

A Kovácsvágási II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tagintézmény a 2018/2019-es 

tanévben 28 gyermek neveléséről gondoskodott. Az iskolában két összevont csoportban 1-3. 

ill. a 2-4 osztályokban folyik az oktató – nevelőmunka. 

Osztály 1. 2. 3. 4. össz 

2018/2019  6 8 7 6 27 

2018/2019 

SNI 

1 2 1 0 4 

 

Szeptemberi kezdéshez képest az iskolába járó gyerekek száma 1 fővel csökkent. A 4 

osztályban a 1 tanuló külföldre költözött, ezért szünetel a tanulói jogviszonya.  

A tagintézményben gyermekek tanuló 81%-a halmozottan hátrányos helyzetű is. Két 

tanuló beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzd. Négy SNI-s tanulók van, 

akiknek a gyógypedagógiai ellátása megoldott. A gyermekek mindennap meleg étkezésben 

részesülnek, mely a 1 fő kivételével 100%-ban támogatott. Iskolatejet és mindennap 

gyümölcsöt is kapnak. Tankönyveiket szintén térítésmentesen kaphatták meg.  

A gyermekek szocializációja folyamatosan megtörtént, nagyban csökkentve ezzel a 

gyermekek otthonról hozott hátrányait. Magatartásuk jónak mondható, az SNI tanulóink külön 

figyelmet igényelnek ezen a téren is, őket társaik is segítik. 

 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás 

A tanévben a szakvéleménnyel rendelkező részképesség zavaros tanulók fejlesztésére 

iskolánkban a szakszolgálat ellátásával került sor.  Természetesen nem csak a diagnózissal 

rendelkező tanulók tekinthetőek problémásnak. Intézményünkben az alábbi formákban 

valósulnak meg a velük való foglalkozások. 
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 Tanítási órákon: személyre szabott feladatokkal, differenciált házi 

feladatokkal, egyéni képességhez igazodó feladatokkal. 

 Tanítási órán kívül: korrepetáláson egyéni foglalkozással, differenciált 

gyakorló feladatok készítése a tanuló szintjének megfelelően. 

 Tanulást segítő foglakozásokon: Fokozott odafigyelés, személyes 

segítségadás, célzott gyakoroltatás, tanuló párok kialakítása. 

 Fejlesztő órán: személyre szabott, a problémából kiinduló, egyéni 

foglalkozás. 

Fontos, hogy megtaláljuk mindenkiben az értékes jellemvonásokat, a tehetséget. Fontos, 

hogy ezeket felismerve megerősítsük, fejlesszük és sikerélményhez juttassuk őket 

tanulmányaik során.  

Fontos feladat a motiváció és a munkamorál erősítése, a szociális kapcsolatok mellett. 

Részképességeik fejlesztése ezután érhet el sikeres eredményt. Nagy segítséget nyújtanak az 

IKT eszközök munkánk során, a számítógépes feladatok/játékok az okostelefon jó motiváló 

erejű, amiket minden alkalommal használunk is. A papír alapon végzett feladatok sokkal 

kevésbé keltik föl érdeklődésüket. Olvasni is szívesebben olvasnak számítógépről 

ismeretterjesztő szövegeket. 

SNI-s tanulók tanév folyamán történt változásait tartalmazza a következő táblázat:  

SNI október 1. I. félév II. félév 

Kovácsvágás 3 4 4 

 

A nevelési-oktatási intézményben tanulóval szemben fegyelmi eljárás lefolytatásra nem 

került sor.  

 

Nevelő-oktató munka 

Tagintézményünk munkáját az éves munkaterv határozta meg, melybe 

természetszerűleg beépítettük a helyi sajátosságokat, a felénk irányuló elvárásokat. Oktató-

nevelő munkánkat az ide vonatkozó szakmai törvényeknek és előírásoknak megfelelően 

terveztük és hajtottuk végre a tanév során is. 
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A tanév kezdésével összefüggő feladatok határidőre teljesültek, az osztályfőnök és a 

tanítók a tanmeneteket és egyéb dokumentumokat határidőre elkészítették, azok ellenőrzése 

megtörtént.  

A pedagógusokat és a tanulókat érintő változásokat a KIR-ben és a KRÉTA rendszerben 

folyamatosan vezetjük. A tagintézményben a fenntartói kérésnek megfelelően külön beírási 

naplókat vezettünk be. 

Az intézmény átállt az elektronikus napló és ellenőrző használatára. A szülők szélesebb 

körű tájékoztatása érdekében megmaradt a papír alapú ellenőrző könyv is. A tájékoztatások 

megtörténtek, a belépési jogosultságokat a szülők és a tanulók is megkapták. 

 Ebben a félévben nagy hangsúlyt fektettünk az IKT eszközök használatára a tanítási 

órákon, mert eredményesebbé teszik a nevelő-oktató munkát, a tanulók pedig igénylik a 

hagyományostól eltérő oktatási módszereket. 

Az iskolában 27 gyermek tanul a az 1-3 ill. a 2-4 osztályokból összevont két csoportban.. 

Mindezek miatt fokozott hangsúlyt kellett fektetni a differenciált munkáltatásra, az egyéni 

bánásmódra és a gyermekek szocializációjának fejlesztésére, viselkedéskultúrájuk erősítésére.  

Az egésznapos oktatási forma pozitív hatással van a gyerekekre. Javult tanulmányi 

eredményük, felpezsdült az iskolai életük. Nagy számban vesznek részt informatika szakkörön. 

Továbbá a művészeti iskolák pedagógusainak vezetésével furulya, zongora és néptánc 

oktatáson is részt vehettek.   

Hagyományosan szép eredménnyel működik iskolánkban az irodalmi színpad, az 

énekkarral kiválóan együttműködve adnak ünnepi műsort az iskolai és a községi ünnepségeken.  

 

Magyar nyelven folyó cigány nemzetiségi oktatás 

 Kovácsvágáson és Füzérkomlóson folytatunk ilyen oktatást. Heti egy órában 

népismeret bevezetésére került sor. A tantárgy célja a hagyományok megismerése, a cigányság 

kultúrájának, sajátosságainak megismerése.  

 „A cigány népismeret tantárgyat, mint új tárgyat nagyon szeretik. Nagyon 

érdekli őket, a sok népmese és érdekesség, amelyet a cigányság történetével kapcsolatban 

fedeznek föl.” 

A tankötelezettség, iskolába járás helyzete  

Szívesen járnak iskolába, csak nagyon indokolt esetben hiányoznak. Tagintézményünk 

mulasztási átlaga: 35,89. Az igazolatlan hiányzások esetén felszólítást küldünk a szülőnek. A 

pedagógusok feladata, hogy szigorúak és következetesek legyenek, tartsák be a törvényi 

előírásokat. Sajnos előfordult, hogy ennek ellenére a tanuló továbbra is igazolatlanul 
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mulasztott. Ebben az esetben feljelentéssel élünk. A következő táblázat az iskolai hiányzásokat 

mutatja: 

Osztály 1. 2. 3. 4. összesen 

Hiányzás (óra) 149 283 299 238 969 

Igazolatlan (óra) 0 35 0 0 35 

Hiányzási átlag (óra) 24,8 40,4 37,3 47,6 35,89 

Nem hiányzott 2 0 3 0 5 

 

Mérések 

  A gyermek eltérő ütemű éréséből fakadó hátrányoknak a csökkentése, továbbá az 

alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az iskolánkban december 

hónapban felmértük azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a 

tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban 

kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanítók indokoltnak látták az azt elősegítő 

pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 

alkalmazását. 

  A tanév elején és félévkor az osztályokban átfogó méréseket végeztünk a tanulók 

tudásszintjének megállapítására. Ezek elemzése, értékelése nagy jelentőségű a következő tanév 

feladatainak meghatározása tekintetében. 

 

A tanulók nevelési-oktatási eredményei, problémái 

  A gyenge osztályzatok okát szinte kivétel nélkül mindenki a tanulók tanuláshoz való 

nem megfelelő viszonyában látja.  

  Tanulni a gyerekek szinte egyáltalán nem tanulnak. Legyen a tananyag bármi, a könyvek 

otthon csukva maradnak. Gyakran elmarad a szülői számonkérés az otthoni munka során. Az 

írásbeli leckéket még csak összecsapják, de az elméletet, a szabályokat már egyáltalán nem 

tanulják. Ez megnehezíti, a mindennapi munkát mivel az elméleti alapok nélkül nehezen 

mennek a gyakorlati feladatok is.  Amit nagy nehezen az órán beléjük sulykolunk, azt néhány 

nap múlva elfelejtik. Sokak figyelme órán is elkalandozott. 

  Egyre gyakrabban tapasztalható az érdeklődés hiánya, az elért teljesítmény iránti 

közömbösség, érdektelenség. Gyakran készületlenek a tanulók, hiányos a felszerelésük. Talán 
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a mai gyerekek megváltozott körülményei, az őket körülvevő példa nem igazán erősítik az 

iskola céljainak megvalósulását.  

  Szerencsére voltak azért olyan diákjaink, akik a tanév során nagyon szépen teljesítettek, 

melynek eredményeképpen tanévi bizonyítványuk kitűnő lett. 

  Vannak olyan készségek és képességek, amelyek kialakítását valamennyi iskolai 

tantárgy oktatásánál segítettük. Ezek a következők: 

 az anyanyelv szóban írásban történő helyes alkalmazása 

 a beszédképesség, a kifejező néma olvasás fejlesztése 

 jó tanulási szokások kialakítása 

 gondolkodási kultúra művelése 

 az egészséges életmód feltételeinek, szokásainak a kialakítása 

 természetvédelem, környezetvédelem 

 az írásbeli munkák külalakja. 

A statisztikák tükrében a 2018/2019-as tanév végén a következőkről számolhatunk be. 

Osztály 1. 2. 3. 4. összesen 

Kitűnő    1 1 

Bukott      

1 tantárgy      

2 tantárgy      

3 tantárgy      

4 tantárgy vagy több      

 

Tanulmányi eredmények (osztályok átlageredményei, magatartás és szorgalom nélkül): 

Tanév végi tanuló létszám 
28 

Tanulmányi átlageredmény 2015/2016-os tanévben: 
4,46 

Tanulmányi átlageredmény 2016/2017-es tanévben: 
4,34 

Tanulmányi átlageredmény 2017/2018-as tanévben: 
4,22 

Tanulmányi átlageredmény 2018/2019-es tanévben: 
4,36 
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Tanév végi felmérések 

Az 1. osztályosok év végi felméréseinek eredményei a következők (%): 

Szövegértő olvasásból:  

1 Betűismeret 96% 

2 Szavak jelentése:  83% 

3 Kép és szóegyeztetés 100% 

4 Kép és mondat egyeztetés 72% 

5 Rajzkiegészítés 85% 

6 Feleletválasztás 66% 

 Átlag 84% 

   

Írásból:  

1 Kép, betű összekötése 92% 

2 Kisbetű összekötése  100% 

3 Kisbetűk másolása 98% 

4 Nagybetűk másolása 97% 

5 Szavak másolása 93% 

6 Szómásolás 88% 

7 Szóírás képről 80% 

8 Szóalkotás 73% 

9 Mondat kiegészítés 80% 

10 Tollbamondás 73% 

 Átlag     87% 

Matematikából  

1 Sorozat folytatása 91% 

2 Páros, páratlan számok 71% 

3 Műveletek a számegyenesen 58% 
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4 Összeadás, kivonás, pótlás 80% 

5 Egyszerű szöv. feladat 64% 

6 Összetett szöv. feladat 56% 

 Átlag     70% 

Az 4. osztályosok év végi felméréseinek eredményei a következők (%): 

 

Szövegértő olvasásból :  

1 A szöveg műfaja, válasz indoklása 75% 

2 
Főszereplők, helyszínek aláhúzása,időváltás 

jelölése 75% 

3 Vázlatírás önállóan 60% 

4 Bekezdés bekeretezése 50% 

5 Mondat kiegészítés következtetéssel 58% 

6 Szómagyarázat 54% 

7 Keresztrejtvény  78% 

 Átlag 64% 

   

 Hangos olvasás 85% 

  4,4 

Nyelvtan felmérés  

1 Szófajok keresése 73% 

2 Főnevek csoportosítása 94% 

3 Igék átalakítása 50% 

4 Névutó, névelő keresése 80% 

5 Hiányos mondatok kiegészítése 65% 

6 Szavak csoportosítása 85% 

7 J hang pótlása 85% 
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8 Betűk pótlása 73% 

 Átlag     75,6% 

Matematika felmérés  

1 Négyjegyű számok képzése 64% 

2 Számszomszédok 63% 

3 Nyitott mondat 78% 

4 Szabály felismerés 27% 

5 Írásbele műveletek 70% 

6 Szöveges feladat 58% 

 Átlag     68% 

  

 

Etika / Hit- és erkölcstant választó tanulók száma  

A szülők élnek a választás lehetőségével. A három bejelentkezett egyház mellett néhány 

tanuló az etikát választja. Órarendbe beépített időpontokban történt a foglalkozások megtartása. 

Egyházi tájékoztató nap meghirdetése megtörtént. A beiratkozott elsősök is éltek a választás 

lehetőségével. 

 
református 

római 

katolikus 

görög 

katolikus 
etika 

Kovácsvágás összesen 11 10   7 

 

Az elsősök beiratkozása 

Az iskolai beiratkozásra április 11-12-én került sor. Kovácsvágásra 6 tanuló iratkozott 

be. 

 Beiskolázás: 

K
o
v
ác

sv
ág

ás
 

Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2017/2018-as beiskolázás során: 
7 

Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2018/2019-es tanévben a beiskolázás során: 
7 
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Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2019/2020-as tanévben a beiskolázás során: 
6 

Az első osztályba beiratkozottak száma: 
7 

 

Egésznapos foglalkozás 

Osztályokban egésznapos foglalkozást tartanak. Fontosnak tartják az időtervezést, 

tantárgyanként vagy az összes feladat elkészítéséhez szükséges időt behatárolni. Szükséges a 

tanulók kulcskompetenciáinak erősítése minden tantárgy tanulása során, valamint bármely 

tanulási helyzetben. A kooperatív módszereket folyamatosan alkalmazzák. 

Céljuk a tanulók egyéni és közösségi nevelése, az alapkészségek fejlesztése, a helyes 

tanulási szokások és módok kialakítása, a tanulók sikerélményhez juttatása az iskolai élet 

valamennyi területén. Az első osztályosokkal az iskola megszerettetése, az írás-és olvasás 

jelrendszerének elsajátíttatása. Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalom teli légkört kialakítani, 

ahol lehet tévedni és a hibákat kijavítani.  

    

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

Iskolánkban minden pedagógus feladata, hogy részt vegyen a gyermek-és 

ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok ellátásában, a tanulót veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében. 

Ezen a téren különösen fontos az osztályfőnökök tevékenysége. Az alábbi 

tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósulását: 

 egyéni foglalkozások 

 napközis foglalkozások 

 iskolai étkezési lehetőség 

 egészségügyi szűrővizsgálatok 

 szabadidős programok szervezése 

 családi életre való nevelés 

 továbbtanulás segítése 

 a szülőkkel való folyamatos együttműködés 

A pedagógus rendszeresen konzultált az osztályfőnökökkel, felmérte a veszélyeztetett 

és hátrányos helyzetű tanulók számát, megbeszélte az aktuális problémákat. 

Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű tanulók sorsát, tanulmányi munkáját. Szülői 

értekezleten, fogadóórákon tájékoztatja a szülőket az iskolában folyó oktató – nevelő munkáról, 



 
 

14 
 

beszélgetésre hívjuk azokat a szülőket, akiknél problémát tapasztalunk. Szükség esetén 

családlátogatást kezdeményezünk.  

A kormányhivatal munkatársait, a gyámhatóságot és a hivatásos segítőket szükség 

esetén a törvény előírásainak megfelelően értesítjük. A "jelzőrendszeri „funkció" ellátása a 

korábbi évek gyakorlatának megfelelően történik. A Gyermekjóléti Szolgálat által rendezett 

értekezleteken, esetmegbeszéléseken rendszeresen részt veszünk.  

A tanévben a gyermekvédelmi fogadóórákon semmi olyan dolog nem adódott, ami 

intézkedésre adott volna okot.  

 

Kapcsolatok 

A fenntartóval leginkább az iskola vezetése tartja a kapcsolatot. Ezeknél a 

kapcsolatoknál a kölcsönös információáramlás kiemelkedő fontosságú. Kapcsolattartás formái: 

intézményvezetői értekezletek, e-mail, napi kapcsolat az intézményfenntartó munkatársaival. 

A mindennapos tevékenységünk során állandó kapcsolatban voltunk a 

székhelyintézménnyel is, ahová kérdéseinkkel, észrevételeinkkel, ügyes-bajos dolgainkkal 

valahányszor fordultunk hozzáértő, szíves segítséget kaptunk. 

Köszönet az iskolavezetésnek és a tankerületnek azért, hogy zavartalanul végezhettük a 

munkánkat, partnerként segítették az oktat-nevelő munkánk megvalósulását. 

 A szülői munkaközösség iskolánk eredményesen működő szervezete. 

 A szülői munkaközösség fontosnak tartja és igényli is az iskolai munkában való 

közreműködést. Sok segítséget kaptunk tőlük nem csak egy-egy rendezvény 

megszervezésében, lebonyolításában, hanem az iskola közvetlen céljainak megvalósításában is 

partnerek. 

 Véleményezik, kontrollálják az intézményben folyó munkát. Igénylik a rendszeres 

tájékoztatást az iskolai eseményekről, programokról.  

A tanév folyamán szeptemberben, novemberben, februárban és májusban tartottunk 

szülői értekezletet, nyílt tanítási napot novemberben. 

A környező települések iskoláival is jó kapcsolatot alakítottunk ki. 

Kapcsolatrendszerünk egymás tájékoztatásán, segítségnyújtáson illetve közös 

rendezvényekben valósul meg. 

A szakszolgálatokkal való kapcsolatunk kimerül abban, hogy vizsgálatra küldjük 

tanulóinkat. 

Rendszeres a kapcsolatunk a Családsegítő –és gyermekjóléti szolgálattal. 
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Az óvodával jó a kapcsolat, meglátogattak bennünket, az óvoda- iskola átmenet 

segítésére megbeszélést tartottak a negyedikesek és az óvónők. 

Az együttműködő partnereinkkel a tanévben is tartottuk a kapcsolatot a 

gyermekvédelmi szakemberekkel, a védőnővel, a körzeti orvossal, a rendőrséggel, valamint a 

községi cigány önkormányzat vezetőjével. 

 Az iskola kapcsolata az önkormányzatokkal nagyon jó, mind a nemzetiségi, mind pedig 

a települési önkormányzat igényli az aktív együttműködést. Korrekt munkakapcsolat és partneri 

viszony jellemzi a mindennapjainkat. Több közös rendezvényünk is volt a tanév során 

(karácsony, Mikulás, Családi nap stb.). Iskolánk tanulói és pedagógusai idén is ott voltak 

minden községi ünnepségen és rendezvényen színvonalas szereplésekkel, aktív segítő 

munkával. 

A jó kapcsolattartás eredményeképpen a községi cigány önkormányzat és a községi 

önkormányzat, mikuláscsomaggal lepte meg a gyermekeinket dec. 6-án. 

 

Tanórán kívüli tevékenységek 

Pedagógiai programunk és éves munkatervünkben megfogalmazottak szerint sokszínű 

és változatos a tanórán kívüli tevékenységi kör iskolánkban. A programok szervezésében, 

tervezésében tevékenyen részt vesznek a szülők is és a különböző iskolai közösségek.  

A hátrányok kompenzálása mellett nagy figyelmet fordítunk arra, hogy neveltjeink 

minél több lehetőséget kapjanak képességük kibontására, látens tehetségeik felfedésére, 

fejlesztésére. 

A tanórán kívüli tevékenységek során eseti, de a nevelőmunka szempontjából mégis 

fontos és meghatározó programok az iskolai ünnepségek. Ünnepségeinket rövidre szabjuk, és 

nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi azonosulásra, a hazafias nevelésre, a tiszteletre méltó 

emberek pozitív személyiségjegyeinek megjelenítésére. 

Rendszeresen műsort adunk a községi és alkalmanként egyházi rendezvényeken. Ezeket 

a tevékenységeket a tanévre összeállított Munkaterv alapján bonyolítottuk. 

 Ismerkedő szülői beszélgetést tartottunk (hagyományosan) az első osztályos 

szülőkkel a tanév elején 

 Az iskolában megtörténtek a szokásos őszi értékelő szülői értekezletek 

 Mazsolaavató az első osztályosok bemutatkozása 

 Sportdélután 

 Megemlékezés az Aradi vértanúkról 
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 Emlékműsor október 23-ra. községi ünnepség keretében 

 Egészséghét lebonyolítása 

 Bőröndmúzeum 

 Mikulás 

 Közös karácsonyfa díszítés 

 Adventi vásár 

 Karácsonyi ajándékozás 

 Pénzhét 

 Magyar Kultúra napja 

 Farsang 

 Megemlékezés március 15-ről 

 Kidobó bajnokság 

 Fenntarthatóság - környezettudatosság témahét 

 Húsvéti játszóház 

 Nemzetközi Gyermekfesztivál 

 Családi nap 

 Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról 

 Közös mesedélután 

 Iskolai kirándulás Kassán a ZOO és Dínó parkban 

 Fodor Gyula énekes-zenés rendhagyó magyar órája 

 Védő néni egészség órája 

 Ballagás, évzáró 

Idén új rendezvény, illetve a legnagyobb rendezvény idén a XVIII. Nemzetközi 

Gyermekfesztivál volt, amit idén a mi iskolánk rendezett, és ahol tanulóink eredményesen 

szerepeltek.  

Mind a központi iskola, mind a szülők segítségét köszönjük, mert nélkülünk nem 

sikerült volna ezt a nagy volumenű rendezvényt megszervezni és lebonyolítani. 

 

Intézményi belső ellenőrzés, értékelés tapasztalatai 

A nevelő-oktató munka ellenőrzése és értékelése rendkívül nagy figyelmet és 

igényességet követel. Az iskolavezetés igyekezett részt venni minden tanítási órán kívüli 

programban, segítette azok szervezését. 
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Örvendetes, hogy a hagyományos rendezvényeket évről évre meg tudjuk valósítani. Az 

ellenőrzés során kiemelt figyelmet kapott a nevelés-oktatás hatékonysága, a pedagógiai munka 

eredményessége, tanulók képességének fejlesztése, a differenciált foglalkoztatás, a 

felzárkóztatás és a tehetséggondozás, tanügyi dokumentumok vezetése, tanulói produktumok. 

A belső ellenőrzés részét képezik az óralátogatások. A tanórák jól felépítettek, jól szervezettek 

voltak. A kollégák az órákra szakszerűen felkészültek.  A tananyagtól függően választották meg 

a módszereket, az alkalmazott technikákat. Egyéni, csoportos, kooperatív technikát 

alkalmaztak.  Az SNI-s tanulókra külön figyelmet szenteltek, bővebb magyarázatot, hosszabb 

időt biztosítva számukra a feladatok megoldása során. Ahol lehetőség volt rá, IKT elemek 

alkalmazásával tették színesebbé az óráikat. Elsősorban a használt tankönyvhöz kiadott 

interaktív anyagokat használták. Az órákon, a számonkérések változatos formái voltak 

megfigyelhetőek. A tanulók életkori sajátosságait, egyéni képességszintjeit figyelembe vették 

a kollégák. 

A tanulók tanítási órákon való szereplése folyamatos munkát tükröz. A nevelők kapcsolata a 

tanulókkal jó, kapcsolatukat a segítőkészség, a megértés jellemezte. 

Az órák szervezésénél az órakezdésre, az óra alatti megfelelő munkafegyelem 

kialakítására, az új anyag feldolgozására, a gyakorlásra, a megfelelő szemléltetésre, az óra végi 

összefoglalásra, értékelésre nagy hangsúlyt fektettek a kollégák.  

Az óralátogatásokat mindig megbeszélés követte, ahol értékeltük a gyerekek és az órát 

tartó tanár munkáját, megbeszéltük a tapasztalatokat. 

Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége kiterjedt a dokumentumokra is: 

 Szeptemberben: törzslapok áttekintése, E- naplók, tanmenetek, munkatervek, egyéni 

célkitűzések, balesetvédelmi oktatás tényének ellenőrzése.  

 Folyamatos (havonként): munkaidő nyilvántartások, egyéni fejlesztési tervek, 

szabadidős tevékenységek megvalósítása. 

 

Feladataink a következő tanévre:  

 az év végi eredmények alapján történjen a fejlesztési területek meghatározása  

 egészségtudatosságra nevelés 

 környezettudatos életmódra nevelés 

 digitális kompetenciák fejlesztése 

 korszerű IKT eszközhasználat sokoldalú felhasználása  

 eredményekről folyamatos, rendszeres visszacsatolás a szülők felé 
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 IKT továbbképzéseken való részvétel 

 jó gyakorlatok kialakítása 

 bemutató foglalkozások, hospitálások 

 

Köszönöm a kollégák felelősségteljes, önzetlen munkáját, amit gyerekeink színvonalas 

oktatásáért, iskolánk jó hírnevének megőrzéséért végeztek. Kívánok a nyári szünetre 

mindenkinek jó pihenést! 

        

Kovácsvágás, 2019. június 26. 

 

 

Kovács Barnabás 

             mb. tagintézmény- vezető 
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Melléklettek 

Statisztikai adatok 

 Kv 1-3 Kv2-4 össz % 

 1 3 2 4     

Tanulólétszám: 6 7 8 6 27   

   Ebből lány: 2 4 3 3 12 44% 

Szünetelő jogviszony       1 1   

Magántanuló         0 0% 

Egésznapos tanulók száma: 6 7 8 5 26 96% 

  Ebből lány: 2 4 3 2 11 42% 

Napközisek száma:         0 0% 

  Ebből lány:         0   

Menzás étkezésben részesül: 1       1 4% 

   Ebből lány:         0 0% 

Étkezők összesen: 6 7 8 5 26 96% 

  Ebből 50%-os támogatott: 1       1 4% 

  Ebből 100%-os támogatott(ingyenes) 4 7 8 5 24 92% 

Háromszori étkező 5 7 8 5 25 93% 

Veszélyeztetettek száma:         0 0% 

Védelembe vett   1 1   2 7% 

Hátrányos helyzetűek (HH)száma:   1     1 4% 

   Ebből lány:         0 0% 

Halmozottan hátrányos helyzetűek(HHH): 4 6 7 5 22 81% 

    Ebből lány: 1 4 3 2 10 45% 

Osztályozatlanok száma:       1 1   

Osztályozottak száma: 6 7 8 5 26   

Osztályozatlan mulasztás miatt:         0   

Osztályozatlan felmentés miatt:       1 1   

Kitünők száma       1 1   

Bukottak száma:         0 0% 

  Egy tárgyból:         0   

  Két tárgyból:         0   

  Három tárgyból:         0   

  Háromnál több tárgyból:         0   

SNI-s tanulók száma: 1 1 2   4 15% 

BTMN-es tanuló: 1 1     2 7% 

Mulasztott órák száma: 149 283 299 238 969   

  Ebből igazolatlan óra   35     35   

Mulasztási átlag (óra): 24,8 40,4 37,3 47,6 35,89   
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Nem hiányzott tanulók száma 2   3   5   

Továbbtanulásra jelentkezett,felvették:         0   

  Gimnáziumba jelentkezett/felvették:         0   

  Szakgimnáziumba jelentkezett/felvették:         0   

  Szakközépiskolába jelentkezett/felvették:         0   

Tovább nem tanulók száma:         0   

Bejárók száma:         0 0% 

  Ebből lány: 
        0   

  Iskolabusszal jár          0   

Egyéni fejlesztésben részesül: 1 1 2   4 15% 

Túlkoros bukás miatt:   1 2 2 5 19% 

  Egy évet vesztett:   1 1 2 4 15% 

  Két évet vesztett: 
    1   1 4% 

  Három vagy több évet vesztett:         0 0% 

Rendszeres gyermekvéd. kedv.  részesül 4 7 8 5 24 89% 

Három vagy több gyerekes családban él 2 5 4   11 41% 

Tartósan beteg         0 0% 

angolt tanul         0 0% 

németet tanul       5 5 19% 

szlovákot tanul         0 0% 

állami gondozott         0 0% 

Nemzetiségi r oktatásban vesz részt 6 7 8 5 26 96% 

Nemzetiségi R 6 7 8 5 26 96% 

Gyógytestnevelésben vesz részt     1   1 4% 

Könnyített testnevelés         0 0% 

Etika   3 3 1 7 26% 

Református  4 3 1 3 11 41% 

Római Katolikus 2 1 4 1 8 30% 

Görög Katolikus         0 0% 

Útravalóban vesz részt         0 30% 

Engedélyezett délutáni távollét         0 0% 

Tehetséges gyerekek száma         0 0% 
Tandíj         0 0% 
Térítési díj 1       1 4% 
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Versenyeredmények: 

 

XVIII. Nemzetközi Gyermekfesztivál Kovácsvágás: 

 

Néptánc 

I. kategória:  1. Kovácsvágás 

 

Vers- és próza: 

I. kategória:  Különdíj: Csendi Renáta Alexandra 

 

Hangszer: 

I. kategória:  1. Makula Csaba 

2. Besztercei Gabriella 

3. Galyas Dániel 

 

Rajzverseny: 

I. kategória:  3. Csendi Renáta Alexandra 

    

Helyi Kidobó bajnokság: 

Minden osztályt aktív részvétel és fantasztikus csapatjáték jellemzett. 

 


